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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Banyaknya Rumah makan yang ada di Surakarta pada saat ini, membuat 

persaingan semakin ketat pada bisnis kuliner ini. Mengutip dari berita yang dilangsir 

Krjogja.com, Kepala Dinas  Kebudayan dan Pariwisata (Disbudpar), enny Tyasni 

Suzana mengungkapkan pertumbuhan bisnis kuliner sepanjang tahun 2015 

meningkat 250%. Tahun 2014 jumlah usaha kuliner tercatat 320 unit usaha, tahun 

2015 melonjak menjadi 859, sedangkan tahun 2013 sejumplah 297 tempat usaha. 

Dari jenis usaha kuliner tersebut relatif merata mulai dari rumah makan sederhana 

dengan sasaran masyarakat menengah kebawah hingga restoran mewah untuk 

kalangan elite atuapun pebisnis. Menurut hairumnisa (2009:9) tempat makan 

(restoran) merupakan suatu jasa boga atau kuliner yang dikelola dengan cara 

finansial, dengan ruanglingkup usaha yang menyediakan pelayanan makanan dan 

minuman. Sebuah kewajaran jika banyak rumah makan saat ini menyiapkan 

berbagai kegiatan untuk memenangkan persaingan guna mempertahankan 

kelangsungan bisnisnya. Kotler (2003), menyatakan bahwa kunci keunggulan 

bersaing dalam situasi yang penuh persaingan adalah kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan. Kesetiaan pelanggan akan menjadi kunci sukses 

dan keunggulan bersaing perusahaan tidak hanya jangka pendek tetapi juga dalam 

jangka panjang. 
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Menurut Bhote dalam Tjiptono (2007), dalam dekade 2000-an, orientasi 

perusahaan mengalami pergeseran dari pendektan konvensional kearah pendekatan 

kontemporer. Pendekatan konvensional menekankan kepuasan pelanggan, reduksi 

biaya, pangsa pasar dan riset pemasaran. Sedangkan pendekatan kontemporer 

berfokus pada loyalitas pelanggan, retensi pelanggan, zero defictions, dan life long 

customers.Menurut Huriyati dalam Prahastuti (2011), loyalitas pelanggan memiliki 

peranan penting dalam sebuah perusahaan, mempertahankan mereka berarti 

meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Menurut Oliver dalam Ishak dan Luthfi (2011)  menyatakan bahwa loyalitas 

merupakan suatu komitmen yang kuat yang mendorong untuk terjadinya pembelian 

kembali. Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan sebagai kesetiaan 

konsumen terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa. Loyalitas konsumen 

merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam 

menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, serta 

untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. Menurut  zeithaml dan 

bitner dalam sangadji (2013), konsumen yang merasa puas pada produk atau jasa 

yang dibeli dan digunakan akan kembali menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan. Hal ini kan membangun kesetiaan konsumen. Sangadji (2013:181) 

“setelah mengonsumsi produk, konsumen akan merasakan kepuasan atau 

kekecewaan. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli ulang produk. 
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Sebaliknya, jika kecewa, konsumen tidak akan membeli produk yang sama di 

kemudian hari”. 

Menurut Sumarwan dalam Catur(2014) Loyalitas pelanggan dapat tercipta 

dari adanya rasa puas yang diterima oleh pelanggan atas suatu jasa atau produk yang 

dipakai. Konsumen yang loyal adalah konsumen yang sangat puas dengan produk 

dan pelayanan yang diberikan. Kotler (2007:177) kepuasan konsumen merupakan 

perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Pelanggan merasa 

puas apabila harapannya terpenuhi atau akan sangat puas jika harapan pelanggan 

terlampaui (tjiptono, 2008) 

Tjiptono (2007) Kualitas produk (baik barang maupun jasa)  berkontribusi 

besar pada kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, kominikasi gethuk tular (word-

of-mouth communication), pembelian ulang, loyalitas pelanggan, pangsa pasar dan 

profitabilitas. Menurut Sangadji (2013) kualitas memiliki hubungan erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. 

Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006:181) mendefinisikan kualitas layanan 

sebagai seberapajauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang mereka terima. Kualitas pelayaan yang rendah akan menimbulkan 

ketidakpuasan pada pelanggan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 
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PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN DALAM MEMBENTUK LOYALITAS PELANGGAN PADA 

RUMAH MAKAN DI KOTA SOLO” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada rumah 

makan di surakarta? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan di surakarta? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada 

rumah makan di surakarta? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada rumah 

makan di surakarta? 

5. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada 

rumah makan di surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis: 

1. Pengaruh kualitas produk tehadap kepuasan konsumen pada rumah makan di 

surakarta. 
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2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan di 

surakarta. 

3. Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan 

4. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 

5. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dirumuskan kedalam manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan bidang manajemen pemasaran pada khususnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam praktek bidang 

manajemen serta dapat menambah pengalaman dalam menganalisis 

permasalahan dalam bidang pemasaran dan memperkaya pengetahuan mengenai 

kualitas pelayanan, kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan 

dalam membentuk loyalitas konsumen pada rumah makan. 

b. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan informasi terkait kualitas pelayanan, kualitas produk dan 

harga yang berpengaruh pada kepusan konsumen yang membetuk loyalitas 
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pelanggan. Sehingga dari perusahaan dapat mengambil langkang-langkah 

strategi guna mengoptimalkan kinerja perusahaan. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian mengenai tinjauan teori yang melandasi 

pemikiran, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sempel serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang karakteristik responden, diskripsi data, analisis 

data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 


